
Школска 2015/2016. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа  

из српског језика и језичке културе 
4. разред 

Шифра: ____________________          

                               Поени 

 Пажљиво прочитај следећи текст и одговори на питања 1–14 (реченице су, 

ради лакшег сналажења, обележене бројевима). 

 (1) Младић прича даље о траговима неолитских насеља на путу за село 

Забиље, где је, пре него што су почеле кише, нашао сечива и тестерице од кремена, 

које су можда десетинама хиљада година лежале у иловачи. (2) То је нашао на њиви 

неког Карахоџића, кочоперног и мргодног старца, који није дао ни проговорити о 

том да се на његовој земљи ма шта копа или истражује.  

(Из романа Иве Андрића Травничка хроника) 

 

1. Зависна реченица које су можда десетинама хиљада година лежале у иловачи (из 1. 

реченице) има следећу синтаксичку функцију: ___________________________ 

(допуни). 

 

2. Написана без запета, реч можда се односи: 

 а) на реч десетинама; б) на глагол су лежале; в) на конструкцију у иловачи.  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

3. Из 1. реченице препиши:  

а) прилошку одредбу за време: _________________________________; 

б) прилошку одредбу за меру времена: ________________________________. 

 

4. Предлошко-падежна конструкција од кремена (из 1. реченице) има следећу 

конституентску вредност: _________________________ (допуни). 

 

5. Перфекат у 1. реченици има значење:  

 а) апсолутно (индикативно); б) релативно; в) модално. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

6.  Предлошко-падежна конструкција за село Забиље има синтаксичку функцију:  

 а) прилошке одредбе; б) атрибута; в) неправог објекта; г) апозитива.  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

7. Генитив неолитских насеља има значење:  

 а) посесивно; б) партитивно; в) квалитативно. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

8. Зависна реченица где је, пре него што су почеле кише, нашао сечива и тестерице од 

кремена припада следећој врсти зависних реченица: ________________________ 

(допуни). 

 



9. Именица киша је у 1. реченици употребљена као: 

 а) заједничка; б) градивна; в) збирна.  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

10. У 2. реченици подвуци заменице. 
 

11. Препиши из 2. реченице заменицу која је употребљена да успостави кохезивну везу 

између те и претходне комуникативне реченице: _________________________. 

 

12. У облику том (из 2. реченице) нема: 

а) спојног самогласника; б) покретног самогласника; в) непостојаног самогласника. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

13. Напиши коју врсту зависне реченице замењује инфинитив проговорити (у 2. 

реченици): ____________________________. 

 

14. Именичка синтагма кочоперног и мргодног старца (из 2. реченице) има следећу 

синтаксичку функцију: _________________________ (допуни). 

 

15. Заокружи слова испред специјалних независних реченица:  

 а) Не гази траву!  б) Не газити траву! 

 в) Не!    г) Забрањено газити траву! 

 

16. У следећи текст упиши запете тамо где је то неопходно:  

 Иако се кругови у пољу појављују на многим местима ипак их је највише 

(око 90 одсто) у јужном делу Велике Британије и то највише надомак споменика из 

древних времена. Не може тачно да се каже од када се појављују али један од првих 

писаних извора у којима се помињу потиче из 1678. године. 

 

17. Ако Мика хоће да се Јоца мало помери, употребиће реченицу са индиректном 

комуникативном функцијом ако каже:  

а) Хоћеш ли се већ једном мало померити?! б) Молим те, помери се мало! 

в) Да ли би могао мало да се помериш?   г) У страну!  

Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

18. У реченици Сва јагњад су стигла са пашњака подвуци реч која конгруира са 

именицом јагњад семантички.  

 

19. У пословици Два се држе за кику, а трећи их стриже уместо броја два могуће је 

употребити број:  а) двоје;  б) двојица; в) и двоје и двојица.  

Заокружи слово испред тачног одговора.  

 

20. Препиши реченицу Мика је на планинарење понео кабаницу, кишобран и каљаче 

тако да у набрајању употребиш емфатички полисиндет: 

________________________________________________________________________ 

 

Прегледао: __________________      Укупно поена: ___________ 



Школска 2015/2016. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа  

из српског језика и језичке културе 

4. разред 

Решења 

 
1. (односног) апозитива / (односни) апозитив 

2.  а) 

3. а) пре него што су почеле кише, б) десетинама хиљада година 

4. придевску 

5. б) 

6. б) 

7. а) 

8. односним / односна 

9. а) 

10. То, неког, који, том, његовој, ма шта 

11. то 

12. б) 

13. изричну (у ширем смислу / изричну модалну) 

14.  апозиције 

15. б), в) 

16. Иако се кругови у пољу појављују на многим местима, ипак их је највише (око 90 одсто) у 

јужном делу Велике Британије, и то највише надомак споменика из древних времена. Не може 

тачно да се каже од када се појављују, али један од првих писаних извора у којима се помињу 

потиче из 1678. године. 

17. а), в) 

18. су 

19.  б)  

20. Мика је на планинарење понео и кабаницу, и кишобран, и каљаче. 

   

  

 


